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bestuurskracht welzijnsbeleid

Het organisatiemodel buurtgerich-
te zorg vertrekt van een loka-
le krachtenbundeling om zo de 

hulp en zorg voor iedereen bereikbaar, 
beschikbaar en betaalbaar te houden. 
Dit biedt kans op meer levenskwaliteit 
en tegelijk goedkopere hulp- en zorg-
verlening. 

Hiervoor is een samenhangende en 
buurtgerichte aanpak van wonen, zorg 
en welzijn nodig. Want in een actief 
zorgzame buurt voelen mensen zich 
thuis, onderhouden ze sociale contac-
ten en zijn er ontmoetingsplekken. In 
zo’n buurt is hulp en zorg beschikbaar 
voor iedereen die ze nodig heeft: oude-
ren, personen met een handicap of met 
psychische problemen, kwetsbare groe-
pen. Tegelijk helpen bewoners elkaar, ze 
worden daarin gestimuleerd en onder-
steund. Elke bewoner weet wie het aan-
spreekpunt voor informatie of hulp is, 

en als mensen formele of informele hulp 
en zorg nodig hebben, kunnen ze die 
krijgen. Bovendien zijn de huisvesting 
en de inrichting van de publieke ruimte 
aangepast aan ouderen en zorgbehoe-
venden, zodat mensen langer thuis kun-
nen blijven wonen. In een actief zorg-
zame buurt stemmen de professionele 
hulp- en zorgverstrekkers hun aanbod 
op elkaar af, kennen ze de behoeften in 
de buurt, en die van elke buurtbewoner.

Buurtgerichte zorg omvat zowel pre-
ventie als interventie. Buren, vrijwilli-
gers en mantelzorgers werken onderling 
goed samen, maar ook met de basisdien-
sten zoals thuiszorg, huishoudhulp, 
klussendiensten en bezorgers van war-
me maaltijden. Bovendien bestaat er ook 
samenwerking met de medische verzor-
ging zoals thuisverpleging, huisartsen, 
apothekers, kinesisten, en met buurt-
overschrijdende diensten zoals zieken-

huizen, verhuisdiensten, psychiatrische 
instellingen en palliatieve zorg. Buurt-
gerichte zorg is ook een aandachtspunt 
voor belendende sectoren zoals sport, 
cultuur, ruimtelijke ordening en natuur-
lijk ook lokaal sociaal beleid.

Elke buurt in Vlaanderen is anders in 
omvang, sfeer, bewoners, rijkdom of 
aantal voorzieningen. Binnen de buurt-
gerichte zorg is het de taak van de lokale 
buurtzorgregisseur om de samenwer-
king tussen alle partners te bevorderen. 
Dit houdt initiatieven in op het gebied 
van detectie, toeleiding, aanbodontwik-
keling, afstemming en samenwerking 
tussen alle betrokkenen op het terrein, 
communicatie en informatie, ondersteu-
ning van de informele zorgverstrekkers 
en ICT-ondersteuning.

Buurtzorgregie
Buurtzorgregie wil alle partners in de 
buurt zo goed mogelijk laten samenwer-
ken. De buurtzorgregisseur is hiervan de 
procesbegeleider. Onderling afdwing-
bare afspraken zijn noodzakelijk. Goede 
samenwerking verbetert de efficiëntie en 
de effectiviteit van de dienstverlening 
op het terrein. De buurtzorgregisseur 
stuurt de lokale samenwerking aan tus-
sen alle partners. Hij/zij is de spilfiguur 
in het lokale netwerk. Hij/zij moet lokaal 
goed verankerd zijn, zich onafhanke-
lijk en niet-gebonden opstellen en alle 
partners op een gelijkwaardige manier 
behandelen, stimuleren tot samenwer-
king en altijd vertrekken vanuit het 
belang van de hulp- en zorgbehoeven-
den. De buurtzorgregisseur moet out-
reachend werken en heeft onder ande-

Het zorg- en welzijnslandschap in Vlaanderen staat voor ingrijpende veranderingen door demografische 
evoluties, budgettaire beperkingen, organisatorische uitdagingen en andere financieringsmodellen. Dat stelt 
overheden en dienstverleners voor grote uitdagingen. Een antwoord is het ondersteunings-, hulp- en  
zorgaanbod buurtgericht organiseren. 
tekst stefaan vermeulen beeld layla aerts
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re als opdracht om de sociale cohesie 
en het buurtgevoel mee te stimuleren, 
leemtes in de hulp- en zorgverlening te 
detecteren en mee naar oplossingen zo-
als woningaanpassingen te zoeken en de 
bouw van aangepaste woningen te sti-
muleren. De buurtzorgregisseur werkt 
niet op het cliëntniveau, maar staat 
wel in voor de bevordering van de sa-
menwerking van formele en informele 
zorgverleners bij de detectie van hulp- 
en zorgvragers, de toeleiding en onder-
linge doorverwijzing, het overleg tussen 
de buurtzorgpartners over de vraagver-
duidelijking en het individuele zorgplan 
van elke cliënt, samen met diens ver-
trouwenspersoon.

De lokale overheid is goed geplaatst 
om als werkgever op te treden voor de 

buurtzorgregisseur. Zij dient immers 
het algemeen belang en is politiek neu-
traal ten aanzien van alle partners. De 
buurtzorgregisseur moet erkend wor-
den door alle betrokken partijen, Hij/
zij waarborgt organisatieonafhankelijk-
heid en -neutraliteit en verwijst men-
sen op een transparante wijze door. De 
standplaats wordt het best geënt op iets 
wat al bestaat in de buurt, zoals een so-
ciaal huis, een lokaal dienstencentrum, 
een zorgnetwerk samenlevingsopbouw, 
een buurthuis, een woonzorgcentrum, 
een OCMW of een inloopcentrum. Hoe 
en waar precies, dat wordt volgens pro-
fessor Dominique Verté (VUB) het best 
op lokaal niveau bekeken: ‘We zien ster-
ke verschillen tussen gemeenten. Ver-
schillende indicatoren die betrekking 
hebben op zorg en welzijn geven ver-
schillen aan tussen gemeenten en wijzen 
op het belang van de lokaliteit voor de 

organisatie van zorg en welzijn. Boven-
dien noopt de tendens naar vermaat-
schappelijking van de zorg tot het ade-
quater inzetten van alle lokale capaciteit 
vanuit een cliëntgestuurde benadering.’

Investeren en financiering
Een transitie naar buurtgerichte zorg 
vraagt een investering en mogelijk een 
verschuiving van de financiële aanstu-
ring door de overheid. Investeren in 
buurtgerichte zorg betekent ook dat te-
rugverdieneffecten op middellange en 
lange termijn in rekening moeten wor-
den gebracht. Een dergelijke transitie 
mag echter niet alleen gericht zijn op de 
economische aspecten van de zorg, zo-
als het verhogen van de effectiviteit en 
de efficiëntie van de meer geïntegreerde 
zorg- en dienstverlening, ze moet in het 
bijzonder positief inwerken op de kwa-
liteit van leven.

Visietekst voor buurtgerichte zorg
De visietekst werd geschreven door een 
informele groep mensen, hierbij was de 
VVSG betrokken. Zij hopen dat de tekst 
een aanzet wordt tot verandering in een 

gemeenschappelijke richting en de ba-
sis vormt voor de ontwikkeling van een 
breed draagvlak. Het is ook een oproep 
aan het werkveld om deze tekst mee 
te onderschrijven en te ondertekenen. 
De ondertekenaars zijn professor Do-
minique Verté (VUB), OCMW Gent, 
OCMW Genk, Zorgbedrijf Antwerpen, 
Kenniscentrum Woonzorg Brussel, de 
Brusselse Ondersteuningsdienst dien-
stencentra, de VVDC (Vereniging Dien-
stencentra), Het Gulle Heem (OCMW 
Wevelgem), Brussels Ouderenplatform, 
Samenlevingsopbouw – Rimo Limburg, 
Wit-Gele Kruis van Vlaanderen en en 
de VVSG. 

Is uw bestuur ook geïnteresseerd om 
de tekst te ondertekenen? Geef dan een 
seintje via netwerkthuiszorg@vvsg.be. 
De volledige tekst is terug te vinden op 
www.netwerkthuiszorg.be. Hij is tot 
stand gekomen op initiatief van het Ken-
niscentrum Woonzorg en de Vereniging 
van Vlaamse Dienstencentra.  
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De zorgzame stad

Het OCMW van Genk heeft de visietekst Zorgzame Buurt ondertekend. ‘Genk wil een 
zorgzame stad zijn,’ zegt Ria Grondelaers, voorzitter van het OCMW van Genk. ‘Al jaren 
geleden hebben we zes woonzorgzones afgebakend. Hiermee willen we verder aan de 
slag gaan om er actief zorgzame buurten te ontwikkelen. Daarin bundelen professio‑
nele spelers en informele zorgverleners de krachten om ouderen en zorgbehoevende 
personen de best mogelijke hulp en zorg te bieden. Zo kunnen mensen langer op een 
prettige manier in hun eigen omgeving leven en dat is een belangrijke doelstelling die 
we in ons meerjarenbeleidsplan hebben ingeschreven. Wij geloven heel sterk in de be‑
reidheid van buurtbewoners om elkaar te helpen en we zijn al gestart met de werving 
van vrijwilligers die bij mensen aan huis gaan om van dienst te zijn. Onze vijf lokale 
dienstencentra zien we als een belangrijk instrument om deze buurtgerichte zorg waar 
te maken. Zij kunnen de draaischijf worden voor deze zorgzame buurten. Als lokaal be‑
stuur willen we in dit organisatiemodel de regie opnemen, omdat we ervan overtuigd 
zijn dat het kansen biedt om de hulp en zorg voor iedereen bereikbaar, beschikbaar en 
betaalbaar te houden.’

De lokale overheid is goed geplaatst om  
als werkgever op te treden voor  
de buurtzorgregisseur.


